
Kunst laat je anders denken.
Kunst geeft je inzichten over jezelf, anderen en de wereld. 
Het ontwikkelt je vermogen om goed te kijken en om te 
verwoorden wat je ziet. Door samen naar kunst te kijken 
en erover te praten leer je reflecteren en na te denken over 
andere meningen. 
Kunst vertelt verhalen en overstijgt grenzen. 

Maar misschien het belangrijkste van alles: kunst leert 
je kijken, verbinden en verwonderen. Allemaal dingen die 
handig zijn als je in de wereld zoekt naar wie je bent en 
welke bijzondere plek jij daarin inneemt.

Samen nadenken in de kring is iets wat kinderen 

niet vanzelfsprekend kunnen. Niet vanuit onwil, 

maar ze weten gewoon niet hoe het moet. Het is 

een andere manier van met elkaar omgaan. 

Daarom kan samen praten en filosoferen over 

kunst in het begin wel een beetje rommelig gaan. 

Coach de gesprekken actief en positief. Door niet 

alleen te corrigeren maar ook te vertellen hoe 

het beter kan. 

Waarom zou je eigenlijk 
naar kunst kijken?

4 lessen om 
samen te 
filosoferen en 
werken rond 
kunst 

 Is dat 
nou 
kunst?
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Thema’s 

Er is voor elke bouw een thema gekozen om 

over kunst te praten en er mee bezig te zijn. En 

daarbij is er een denk-les en een doe-les. Om 

het gesprek op gang te brengen hebben we 

filmpjes gemaakt. 

Je kan filmpjes en thema’s uiteraard ook voor 

andere bouwen gebruiken. Kijk maar wat er bij 

jou en je groep past. 

Kunst is spelen   (groep 1/2)

Kunst is anders kijken (groep 3/4)

Kunst is vertellen  (groep 5/6)

Kunst is verandering  (groep 7/8)

Doorvraagkaartjes

Naast de filmpjes zijn er doorvraagkaartjes. 

Als je een gesprek voert over kunst is het fijn 

om het kunstwerk van verschillende kanten te 

bekijken. Daardoor leer je objectief, creatief en 

door te denken. 

Er zijn drie verschillende kaartjes. 

Ik zie    kaartjes met vragen  

   over waarnemen

Ik denk   kaartjes met vragen   

   waardoor je 

   gaat associëren

Ik vraag me af  kaartjes die meer  

   onderzoekend zijn

Er zijn zowel algemene doorvraagkaartjes als 

doorvraagkaartjes per kunstdiscipline (dans, 

theater, literatuur, muziek, beeldende kunst, 

erfgoed).

Allemaal om jullie op weg te helpen, want jullie 

bedenken natuurlijk ook zelf je eigen vragen… 

Heel veel plezier!!
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